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طوفان «الفساد»
مجمع الحدث المسؤول غير مسؤول

«الطوفان» في املجمع
ّ
الجامعي في الحدث عطل
الدروس أمس في كليتي
الحقوق وادارة االعمال.
سارعت شركة الخرافي
وبعض االداريني في الجامعة
إلى تبرئة ساحتهم من أي
مسؤولية مباشرة .عزوا
اجتياح املياه لقاعات
التدريس إلى سبب ال عالقة
للجامعة أو الشركة املكلفة
بأعمال الصيانة به ...برأيهم:
هذه مشيئة الله!
فاتن الحاج
«قوة قاهرة» باغتت أهل مجمع الجامعة
اللبنانية في الحدث عصر أول من أمس.
ال �ت �ع �ب �ي��ر مل ��دي ��ر ك �ل �ي��ة ال �ح �ق��وق وال �ع �ل��وم
السياسية واإلدارية ــ الفرع األول د .غالب
فرحات ،ال��ذي لم يخف استياءه من رؤية
مشهد الطوفان في هذا الصرح التربوي.
ل �ك ��ن ف� ��رح� ��ات رف � ��ض وم ��دي ��ري ��ن وأم� �ن ��اء
س��ر آخ��ري��ن تحميل ال�ق� ّ�ي�م�ين ع�ل��ى أع�م��ال
الصيانة والتنظيف ع��بء ال �ح��ادث .دليل
ّ
ه��ؤالء أن��ه ل��م يسبق أن ش�ه��دوا مثل هذه
ال��واق�ع��ة م�ن��ذ  9س �ن��وات ،ت��اري��خ انتقالهم
إلى املجمع« ،شباب الخرافي بيضلوا على
األرض وموجودون بيناتنا وما بيتركونا
أبدًا».
لكن أن ّ
يلبي عمال شركة الخرافي املكلفة
بأعمال الصيانة والتنظيفات احتياجات
ّ
ال�ك�ل�ي��ات ب�م�ج��رد أن تطلبها ال ي�ع�ن��ي أن
ال �ش��رك��ة ال ت�ت�ح�م��ل م �س��ؤول �ي��ة م ��ا ج ��رى،
ي�ق��ول رئ�ي��س مجلس ط�لاب ال�ف��رع ـ�ـ األول

توقفت معظم الدروس في كليتي الحقوق وإدارة األعمال ــ الفرع األول (األخبار)
في كلية العلوم أحمد عرار .هو يعتقد أن
غياب الرقابة على الشركة أدى إلى طوفان
ً
ّ
«مدرجات» التدريس .يؤكد أن «ثمة عطال
ً
في األساس وخلال في تمديدات تصريف
املياه» .لم يكن أحمد الطالب الوحيد الذي
ّ
ّ
ً
أك��د أن ه�ن��اك إه �م��اال ف��ي م�ك��ان م��ا ،ب��ل إن
حادثة املجمع تحولت إلى مادة للسخرية
على مواقع التواصل االجتماعي ،إذ اقترح
ط �ل��اب اس� �ت� �ح ��داث م� � ��واد م �ث��ل ال �س �ب��اح��ة
واإلنقاذ والتدريب و«،»operating system
وح � � ��ددوا ل �ه��ا ال� �ق ��اع ��ات وع � ��دد األرص � ��دة
وأسماء األساتذة.
امل ��دي ��ر د .ع �ل��ي ك �ن��ج ال ي �غ �ف��ل ه ��و أي �ض��ًا
ال�ح��دي��ث ع��ن التقصير ف��ي ف�ت��ح امل �ج��اري
ال �ص �ح �ي��ة وت �ن �ظ �ي �ف �ه��ا ،و«ل � ��و ك� ��ان ه �ن��اك
كشف دوري على املباني والطوابق عشية
األمطار ،ولو كانت كل جهة تقوم بما هو
مطلوب منها ،ملا حصل ما حصل».
ي �خ��رج ك �ن��ج إل ��ى ب��اح��ة ال�ك�ل�ي��ة ل�لإش��راف
ع�ل��ى أع �م��ال ت�ن�ظ�ي��ف امل �ج��اري ال �ت��ي ب��دت
مليئة ب��األت��رب��ة وأوراق األش �ج��ار .يوعز

إل��ى ال�ع�م��ال بفتحها وتنظيفها بالكامل
ولو تحت املطر« ،ما فينا ننتظر لتصحا
ال��دن �ي��ا ب �ع��د  5أي � ��ام ،ب��دن��ا ن�ش�ت�غ��ل تحت
الشتا».
ّ
ال ينفي املدير أن يكون مبنى كلية العلوم
تحديدًا متميزًا ع��ن باقي مباني املجمع،

الدروس استؤنفت
في العلوم وتوقفت
في الحقوق وإدارة
األعمال

ف �ه��و ق��دي��م ن�س�ب�ي��ًا وي �ع��ان��ي م ��ن م�ش��اك��ل
«نش» ،وكانت الكلية ،في اآلونة األخيرة،
ف��ي ص��دد إع ��داد دراس ��ة م�ن��اق�ص��ة لوضع
م � ��واد ع ��ازل ��ة ت �م �ن��ع ال �ت �ش �ق �ق��ات .األم �ط��ار
دخ �ل��ت إل ��ى أرب� ��ع ق��اع ��ات ك �ب �ي��رة وب�ع��ض
املصاعد تم توقيفها ،بحسب كنج ،حفاظًا
على السالمة العامة .القاعات كانت خالية
م��ن ال �طل��اب ل�ح�ظ��ة اج �ت �ي��اح امل �ي��اه ،ل�ك��ون
املحاضرات للسنوات األول��ى تنتهي عند
ال� ��واح� ��دة وال �ن �ص��ف ظ� �ه� �رًا .أح� ��د ال �ع �م��ال
ف��ي ال�ك�ل�ي��ة ي �ق��ول إن �ن��ا «ب�ق�ي�ن��ا ه�ن��ا حتى
ً
مساء ثم حضرنا باكرًا
التاسعة والنصف
لتأمني دخول الطالب عند الثامنة صباحًا
وضمان عدم تعطيل الدروس».
ف��ي «ال�ح�ق��وق ـ�ـ  ،»1ك��ل ش��يء ّ
تغير فجأة.
ل �ح �ظ��ات ق�ل�ي�ل��ة ك��ان��ت ك��اف �ي��ة ل �ت �غ��رق كل
ال �ط �ب �ق��ات ال�س�ف�ل�ي��ة ب��امل �ي��اه .ه �ن��ا ق��اع��ات
ال �ت��دري��س ح �ي��ث ك ��ان ال �ط�ل�اب ال ي��زال��ون
ي �ت ��اب �ع ��ون م �ح ��اض ��رات� �ه ��م ل �ح �ظ��ة وق� ��وع
الكارثة كما يسمونها هي النقطة األكثر
انخفاضًا في املجمع.

ً
ي� ��روي ال �ط�ل�اب ك �ي��ف ام �ت�ل�أت أوال ب��اح��ة
املجمع أو «س��اح��ة ال �ع��دل» املقابلة ملبنى
ال�ك�ل�ي��ة ب��امل �ي��اه ،ف��أق�ف�ل��ت ك��ل «ال��ري �غ��ارات»
وت�س��رب��ت امل�ي��اه إل��ى ال�ق��اع��ات م��ن السقف
واألرض «ك � ��ان � ��ت ع � ��م ت �ش �ت ��ي م � ��ن ف ��وق
وتحت».
وما جرى في الحقوق انسحب على مبنى
كلية إدارة األع�م��ال ــ الفرع األول املجاور.
وتوقفت معظم ال��دروس في الكليتني من
دون أن يكون هناك قرار رسمي معلن بذلك.
ببساطة ،لم يحضر الطالب إلى صفوفهم
خ��وف��ًا م��ن اح�ت�ك��اك ال�ك�ه��رب��اء وامل �ي��اه ،كما
تقول مصادر املجلس الطالبي.
ف��ي معهد الفنون الجميلة ـ�ـ ال�ف��رع األول،
لم تتأثر أي من قاعات الدراسة بالعاصفة
ولم يكن معظم الطالب على علم بالحادثة
ً
أصال .وحدها مكاتب اإلدارة وأمانة السر
وم �ح �ت��وي��ات امل �س �ت ��ودع ت� �ض ��ررت بشكل
ط �ف �ي��ف .وق� ��د ت �م��ت م �ع��ال �ج��ة األم � ��ر خ�لال
ساعات قليلة.
وكانت تشكلت لجنة تحقيق من مجلس
اإلن � �م� ��اء واإلع� � �م � ��ار ج ��ال ��ت ع �ل��ى امل �ب��ان��ي
ح�ي��ث ت�ب�ين أن ال�س�ب��ب خ ��ارج ��ي ،بحسب
رئيس اللجنة الفنية في الجامعة د .عادل
مرتضىّ .في ال��داخ��ل ،ك��ان نظام تصريف
ً
امل� �ي ��اه ش ��غ ��اال وك ��ان ��ت امل �ض �خ��ات األرب� ��ع
تعمل ب �ص��ورة طبيعية وامل�ش�ك�ل��ة تكمن،
كما ي�ق��ول ،ف��ي م�ج��اري امل�ي��اه عند املدخل
الشرقي للجامعة في منطقة ال�ح��دث ،لذا
تقرر التنسيق م��ع بلدية ال�ح��دث والقيام
ب�ب�ع��ض اإلج� � ��راءات ال��داخ�ل�ي��ة م�ث��ل وض��ع
ً
سقوف لألدراج املكشوفة فضال عن توزيع
املياه على القنوات الداخلية.
ل�ي�س��ت ه �ن��اك أض � ��رار أو خ �س��ائ��ر ،ي�ج��زم
امل�س��ؤول في شركة الخرافي بديع العلي.
وف �ي �م��ا ي �ت �س��اءل ع ��ن ت�ض�خ�ي��م امل��وض��وع
وإعطائه أكثر من حجمه الطبيعي ،يقول
إن لدينا «الوثائق والصور التي ّ تثبت أن
املياه دخلت علينا من الحدث ،وأنه لم يكن
ّ
هناك أي خطأ فني ،إذ إن كل ما في الداخل
كان تحت السيطرة وما حصل خارج عن
إرادة الجامعة».

سكان نهر الغدير في انتظار العاصفة
راجانا حمية
ل�ي��ل أول م��ن أم ��س ،ان�ف�ج��ر ن�ه��ر ال�غ��دي��ر.
ف� ��اض� ��ت م � �ي� ��اه� ��ه ،امل� �ج� �ب ��ول ��ة ب �ن �ف��اي��ات
ج� �ي ��ران ��ه ،ف ��ي زواري � � ��ب ال� �ح ��ي ال �ض �ي �ق��ة.
ك ��اد ال�ت�م��ري��ن األول ي�ع�ي��د ال ��ذاك ��رة عامًا
إل ��ى ال�خ�ل��ف ،ع�ن��دم��ا اس�ت�ح��ال��ت ال�ب�ي��وت
امل �ن �ك��وب��ة اص�ل��ا رك ��ام ��ا ت �ح��ت امل� � ��اء .م��ع
ذل � ��ك ،ل ��م ي �ع �ب��ر ال �ف �ي �ض��ان ال �ص �غ �ي��ر ب�لا
أض ��رار ب��رغ��م اح�ت�ي��اط��ات بعض السكان
ال��ذي��ن رف �ع��وا ج ��دران م��داخ�ل�ه��م ،فشتوة
الساعات القليلة حملت بعض الحيوات
في طريقها ،وخصوصًا تلك الواقعة بني
املجريني .وقد تكون حياة محمد صوان
هي التي طافت ذلك الليل ،عندما اندفعت
امل�ي��اه م��ن مجراها ودخ�ل��ت الغرفة ،التي
يسميها ب�ي�ت��ًا ،وه� ّ�ج��رت ن�ص��ف العائلة
«إلى بئر حسن» ،يقول.
أم � ��س ،ك� ��ان م �ح �م��د ي �ج �ل��س وح� �ي� �دًا ف��ي
بيته .ك��ان ينتظر العاصفة .وه��و الفعل
ال��ذي يمارسه كثيرون ه�ن��اك .وف��ي وقت

ان �ت �ظ ��اره ،ك ��ان ي��رش��ق ك�ل�ام��ًا ك �ث �ي �رًا عن
ال� ��وع� ��ود ال� �ت ��ي أط �ل �ق �ت �ه��ا ال� ��دول� ��ة ال �ع��ام
امل��اض��ي عندما نكب ال�ح��ي .ي��ردد الكالم
ن�ف�س��ه ال ��ذي ق��ال��ه ح�ي�ن�ه��ا« :ق��ال��وا بدهن
ي��دع �م��وا ال � �ج� ��دران وي � ّ�وس �ع ��وا امل �ج��رى،
بس كل اللي عملوه نضفوا املجرى مرة
ّ
واحدة وفلوا» .منذ ذلك الوقت لم يسمع
ص ��وان ب��اس��م وزارة األش �غ��ال وال حتى
بلدية الشويفات التي يخضع لها الحي
عقاريًا ،حتى أول من أم��س عندما خرج
ه��ؤالء ليقولوا «ن��زل�ن��ا» ،ول�ك��ن ال��ى اي��ن؟
وليفعلوا ماذا؟.
ي �س �ت �غ��رب ص � � ��وان ك �ل��ام رئ� �ي ��س ب �ل��دي��ة
ال �ش��وي �ف��ات م�ل�ح��م ال �س��وق��ي ع �ن��دم��ا ق��ال
ب ��أن ع �م��ال ال �ب �ل��دي��ة ن ��زل ��وا إل ��ى ال �غ��دي��ر،
وي� � �س � ��أل «ه � � ��ل م � ��ن امل � �ع � �ق� ��ول أن � � ��ه أن � ��زل
أش �ب��اح��ًا؟» .وم� ��اذا ع��ن األش� �غ ��ال؟ يشير
«الجرافة» املتوقفة
ص��وان باصبعه إل��ى
ّ
عند مدخل الحي «متل منك شايفة متل
ال � �خ� ��ازوق» .م��ع ذل� ��ك ،ي��رف��ض ال��رج��ل أن
ي�ح�م��ل ه ��ؤالء امل�س��ؤول�ي��ة ك��ام�ل��ة ،فهناك

مسؤولية تقع على عاتق اإلثنني :املواطن
وال ��دول ��ة .فبالنسبة ل�ل��دول��ة ،ي�ق��ال فيها
الكثير .ولكن في منطقة الغدير بالذات
«ج � ��اه � ��دت» ال� ��دول� ��ة م ��ن دون أن ت�ص��ل
إل ��ى م�ع��ال�ج��ة ج��ذري��ة .و ّب�ح�س��ب مجلس
اإلنماء واإلعمار ،فقد «نفذ مجموعة من
امل�ش��اري��ع ال�ت��ي ه��دف��ت إل��ى رف��ع مستوى
ال � �خ� ��دم� ��ات ف � ��ي ال� �ض ��اح� �ي ��ة ال �ج �ن��وب �ي��ة

أيام
تحل بعد ٍ
قليلة عاصفة «ألكسا»،
فبم سيواجهها
الناس هناك؟

لبيروت ،وف��ي ه��ذا السياق ك��ان املجلس
قد كلف االستشاري دار الهندسة شاعر
ومشاركيه بإعداد دراسة لتأهيل مجرى
نهر الغدير وجرى إعداد ملف تلزيم لهذا
املشروع العام  1997ولكنه لم يدخل ّ
حيز
ال�ت�ن�ف�ي��ذ ب�س�ب��ب م�ش�ك�ل��ة ال �س �ك��ان» .ك��ان
ه ��ذا م��ا ب� ��ادر إل ��ى ق��ول��ه امل �ج�ل��س أواخ ��ر
ال�ع��ام امل��اض��ي .وب�ن��اء على ه��ذا ال�ق��ول ،ال
مشروع جديًا قبل معالجة أزمة السكان.
وهي أزمة ليست وليدة اللحظة بطبيعة
ّ
ال� �ح ��ال ،وق ��د ال ت �ح ��ل .أم ��ا امل ��واط ��ن ،فله
ّ
حصة من املسؤولية أيضًا «ومش يلعن
أخ ��ت ال��دول��ة ك�ل�م��ا ف ��اض ال �غ��دي��ر ،يلعن
اخ�ت�ن��ا ن�ح��ن ع�ن��دم��ا ن��رم��ي ال�ن�ف��اي��ات من
الشباك ،برغم أن سوكلني في عقر دارنا»،
يقول سعيد ّ
درة.
يمكن للمشكلة األخيرة أن تحل «فيما لو
ً
ق��ام��ت البلدية ب��دوره��ا م�ث�لا ،ك��أن تحرر
ض �ب��ط م �خ��ال �ف��ة ب �ح��ق ب �ع��ض ال �س �ك��ان،
عندها يتوب البقية وال نفيض كل عام».
وه��و م��ا ال يمكن أن يحصل م��ع ال��دول��ة،

ه��ي «ال�ت��ي نزلت بكليتها ال�ع��ام املاضي
ووع� ��دت ول ��م ت�ف�ع��ل ش�ي�ئ��ًا» ،ي�ت��اب��ع ّ
درة.
ك��ان ذل��ك عندما أت��ت على الحي عاصفة
ّ
سموها ال �ع��روس .أم��ا ه��ذا ال�ع��ام ،فتحل
�ام ق�ل�ي�ل��ة ع��اص�ف��ة «أل �ك �س��ا» ،فبم
ب�ع��د أي� � ٍ
سيواجهها ال�ن��اس ه�ن��اك؟ ه��ؤالء الذين
لم يرفعوا ج��دران بيوتهم تحسبًا؟ ماذا
س �ي �ح��ل ب �ه��م؟ وم � ��اذا ع ��ن ال ��وع ��ود ال�ت��ي
أطلقت ال�ع��ام امل��اض��ي ول��م يتحقق منها
شيء؟ من املسؤول عن كل هذا؟
األرج ��ح أن امل �س��ؤول�ين ،فيما ل��و ش�ع��روا
بمسؤوليتهم ،سيفعلون ما فعلوه العام
امل ��اض ��ي ،م ��ع ب �ع��ض ال �ت �ع��دي�ل�ات رب �م��ا.
فبدل أن تحضر ال�ج��راف��ات والشاحنات
بعد وق��وع ال�ك��ارث��ة ،تحضر م��ع اإلع�لان
ع ��ن م ��وع ��د ال �ع��اص �ف��ة امل �ق �ب �ل��ة .وه� ��و م��ا
ي��أم�ل��ه ال�س�ك��ان وم��ا ال يتوقعونه ف��ي آن
معًا .فالعام املاضي ،لم يكترث لهم أحد.
ن��زل��ت بعض ال �ج��راف��ات ،وع�ن��دم��ا انتهى
ال�ط��وف��ان ،نسي الكثيرون أن الغدير قد
ّ
«بج» في بيوت الناس.

